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Bites ziedu laivu taisa –  
Dosies rudens lūkoties. 
Daudzie sārtie ābolīši  

Dažās rindā kārtosies. 
Dālijas ar lapām maisam,  
Tās kā buras slejas gaisā. 
Galviņa pa galviņai –  
Samtenītes laiviņai. 
Nu ir laiva pabeigta –  
Salgale ir pušķota! 

Pirmsskolas grupas Bitītes autordarbs – veltījums savam ziedu paklājam 
  

 

Savu gaitu uzsācis Salgales skolas 25.mācību gads. Kāds tas būs – vai veiksmīgs, 

interesants, piedzīvojumiem bagāts – atkarīgs no skolēnu, skolotāju un vecāku kopīgas intereses, 

radošuma un ieguldītā darba. Lai mums visiem kopā izdodas realizēt labas ieceres, paveikt labas 

lietas, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, būt prasīgiem pret sevi un draudzīgiem ar citiem! 

Pirmais mācību gada mēnesis jau aiz muguras… 

 

2.septembris 

Zinību dienā skolā pulcējas 35 pirmsskolēni, 75 skolēni, viņu vecāki, 20 skolotāji un pārējie 

skolas darbinieki. Visi priecīgi par atkalredzēšanos tikās ar Pepiju un Karlsonu, lai nosvinētu skolas 

jubilejas mācību gada sākumu ar 25 kliņģeriem un vienu svecīti – īsti Karlsona garā. 

  

4.septembris 

Skolas saime uzsāka ar tradicionālo pārgājienu, kura mērķis ir iepazīt Salgales 

pagasta ievērojamākās vietas. Pirms pārgājiena visi skolēni un skolotāji noskatījās jauno 

filmu par Ozolnieku novadu, tad devās uz veco Salgales baznīcu, pa ceļam piestājot pie 

Emburgas pilskalna. Tur skolotāja Daina Užule pastāstīja par pilskalna vēsturi, Emburgas 

dzirnavām un senkapiem Dālūžu priedēs. Pēc 4,5km tika sasniegts pārgājiena galamērķis, 

kur skolotāja Anda Silgaile iepazīstināja ar baznīcas vēsturiskajiem faktiem, un visi 

apskatīja baznīcas drupas. Pirmsskolas bērni devās uz skolu pusdienās, bet pārējie ieturēja 

piknika maltīti pļavā pie Baznīckroga. Kad pirmais nogurums bija garām, ikviens varēja 

atrast savām interesēm atbilstošu nodarbi, spēlējot futbolu, volejbolu, badmintonu, metot 

šautriņas, šūpojoties šūpolēs vai šūpuļtīklā. Mājup visi atgriezās atpūtušies un dažādiem 

iespaidiem bagātāki. 

Skolas saime saka paldies Baznīckroga saimniekiem – Salkazanovu ģimenei par 

atsaucību! 

 

 

 



 

10.septembris 

8.,9.klašu komanda piedalījās pirmajās šajā mācību gada novadu sacensībās futbolā. 

 

17.septembris 

Uz novadu futbola spēlēm devās 4.,5.,6.klašu komanda. 

 

19.septembris 

Drošības mēneša ietvaros skolā viesojās Ozolnieku novada pašvaldības policijas inspektors 

Kaspars Rozītis, lai ar skolēniem pārrunātu dažādus personīgās drošības jautājumus. 

Pēcpusdienā 7.-9.klašu skolēni devās uz Billītēm, kur piedalījās Dzejas dienu pasākumā. 

 

24.septembris 

Neraugoties uz lietaino laiku un dubļaino trasi, mūsu skolas ātrākie skrējēji sekmīgi 

piedalījās novadu krosa skrējienā Vircavā. Labākie rezultāti: 3.vieta E grupai kopvērtējumā 

(komandā Anna Linda Dzene, Karīna Vāciete, Eduards Kārkliņš, Roberts Orbidāns). 

 

 

26.septembris 

Atvadoties no vasaras, centāmies izdaiļot skolas zālienu, veidojot ziedu paklājus. Šajā gadā 

paklāju devīze bija „Brīnums ir…”, kur klāt vajadzēja sacerēt dzejoli. 26.septembrī skolēni 

prezentēja savu dzejas gara darbu, rezultātā saņemot balvas no organizatoriem – skolotājām Anitas, 

Ilzes un Santas. 

 

27.septembris 

Neraugoties uz to, ka šajā dienā skolā nebija elektrības, visi aktīvi piedalījās LOK rīkotajā 

Olimpiskajā dienā. Tajā kopīgi sportoja visa skolas saime ar ģimenes locekļu atbalstu. No rīta 

skolēni veidoja zīmējumus un esejas par sportu, tad sporta zālē visi vienojās rīta vingrošanā un 

veica dažādus uzdevumus pa klašu grupām. Dalībnieku skaits: 64 1.-9.klašu skolēni (85%), 23 

pirmsskolas audzēkņi (66%), 18 vecāki un 10 skolotāji. Kopā 115 dalībnieku, kuri aktīvi piedalījās 

sportiskās aktivitātēs, tai skaitā 800 m stafetes skrējienā.  

Paldies skolotājiem Anitai un Raivim par organizāciju, un Ozolnieku novada domes 

izglītības nodaļai par gardajiem kliņģeriem! 

 

Avīzi var lasīt un fotogrāfijas apskatīt Ozolnieku mājas lapā! 

Atbildīgā par izdevumu I.Pauloviča 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 


